Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s VU-möte 2012-10-04
per telefon
Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus
kassör och Ingela Sundqvist sekreterare
§1
Mötets öppnande
Ordförande Helén Wallman hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen genomgicks och godkändes.
§3
Val av justeringsman
Beslutades att välja Patrik Ohlsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§4
Inkommande skrivelse Nordic Style
Inkommande skrivelse Svenska Riesenschnauzerklubben gällande Nordic Style genomgicks
och diskuterades. Beslutades att stödja Svenska Riesenschnauerklubbens skrivelse.
Uppdrogs åt Ingela Sundqvist att skicka in detta till SBK och till Helén Wallman att
informera övriga rasklubbar.
Beslutet justerades omedelbart.
§5
Ansökan om utställningar 2015
Kontakt med utställningskommittén har skett och ansökningar av utställningar inför 2015
kommer att ske enligt följande:
2015-03-08 Stockholm
2015-05-31 Norrköping
2015-09-12 Uppsala
Beslutades att uppdra åt Helén Wallman att skicka in ansökan. Beslutades att uppdra åt
Ingela Sundqvist att informera kommittén och att redan nu be dem ta en kontakt med
aktuella lokalområden för att informera om planeringen inför 2015.
Beslutet justerades omedelbart.
§6
Anmälan till konferens
Konstateras att tidigare taget beslut att Ingela Sundqvist ska delta på konferens i Västerås
står kvar.
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§7
Bortgång
Curt Bökefors tidigare ordförande och mycket engagerad inom rasklubben har gått bort.
Föreningen vill visa sitt deltagande vid begravningen och VU:t beslutade att köpa en krans
till begravningen. Yvonne Brink kommer att ombesörja detta.
§8
Styrelsemöte med kommittéerna
Konstateras att det inte inkommit några anmälningar till konferensen som ska hållas i
samband med styrelsemöte. Beslutades att uppdra till Helén Wallman att kontakta övriga i
styrelsen och informera dem om att hon kontaktar deras kommittéer för att se vilka som ska
delta på konferensen.
§9
Mötet avslutas
Ordförande Helén Wallman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Ingela Sundqvist

Justeras

Helén Wallman
Ordförande

Patrik Ohlsson
Vice ordförande
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